Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte med IF Friskis&Svettis Malmö, torsdagen den 15 mars 2018
i föreningens lokal på Ystadvägen 19 i Malmö.
Närvarande: 48 medlemmar enligt röstlängd.

Bilaga 1

1. F&S Malmös ordförande Peter Gauffin (PG) öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Årsmötet godkänner röstlängden i sin helhet.
3. Årsmötet väljer Mats Haeger till mötesordförande och Anders Ros till sekreterare.
4. Årsmötet väljer Charlotte Hanneroth och Erika Berghult till protokolljusterare tillika
rösträknare.
5. Verksamhetschef Sören Busk (SB) redogör för hur kallelse till årsmötet har skett.
Det noterades att kallelsen har gjorts enligt stadgarna och i enlighet med dessa varit
utlagd på hemsidan och uppsatt på anslagstavlorna på anläggningarna.
6. Mötesordförande föredrar procedurreglerna vilka följer stadgarna.
Mötesordförande redogör för förslag till dagordning och årsmötet fastställer dagordningen
i enlighet med styrelsens förslag.
7. Mötesordförande går genom samt kommenterar protokollet från föregående årsmöte.
En övrig fråga gällde det halkiga golvet i stora salen på Heleneholm. SB svarar att detta har
beaktats och eventuellt kommer ytterligare åtgärder att tas vid uppfräschningen av Hh.
En annan fråga gällde effektivisering av årsmötet med bistånd av Skåneidrotten. PG svarar
att läget i frågan var att den eventuellt skulle tas upp under året. Förslagsställaren påpekade
att avsikten är att representant från Skåneidrotten ska närvara på årsmötet.
Anna Malmström påpekar att protokoll från F&S Extra årsmöte 28 november 2017 saknas
på hemsidan. SB lovar att omgående åtgärda detta.
8. SB föredrar verksamhetsberättelsen 2017.
Därefter föredrar SB F&S-koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2017-01-01--2017-12-31. Resultat +614 tkr efter genomförandet av FramFrisk
resultatförbättringsprogram 2018.
9. Eftersom ingen revisor från Ernst & Young var närvarande på årsmötet föredrar SB
revisionsberättelsen bilagd årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker i denna att årsmötet
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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10. Årsmötet beslutar:
att fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen
att fastställa beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
12. Fastställande av medlemsavgift för år 2019.
Friskis&Svettis Malmö styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019.
Vuxen: 200 kr/kalenderår
Ungdom: 100 kr/kalenderår
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
13. Styrelsen har lämnat en proposition gällande förändrade stadgar till årsmötet.
PG redogör för bakgrunden till föreslagna revideringar av föreningens stadgar.
Inga frågor uppkom med anledning av revideringarna.

Bilaga 2

Årsmötet beslutar att bifalla propositionen med utförda förändringar/revideringar.
Det framkommer önskemål att de beslutade stadgarna ska gälla direkt och inte enligt
vad som står i stadgarna. Mötesordförande ställer frågan om detta till årsmötet.
Årsmötet beslutar att stadgepunkten kan anses vara omgående justerad.
14. Två motioner har inlämnats till årsmötet.
Motion 1: Gör Friskis&Svettis Malmö mer tillgängligt för transpersoner.
Motionen som var undertecknad av 38 medlemmar i F&S Malmö presenteras av
Andrea Hofmann von Baltenau. Styrelsens föreslår avslag av motionen.
Bilaga 3
Årsmötet beslutar stödja styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 2: Alla ska känna sig trygga på Friskis&Svettis anläggningar.
Motionen med två undertecknande presenteras av Åsa Waldemarsson.
Styrelsens föreslår bifall av motionen.

Bilaga 4

Årsmötet beslutar stödja styrelsens förslag att bifalla motionen.
15. SB föredrar verksamhetsplanen med mål och prioriteringar för 2018.
SB föredrar budget för det innevarande verksamhets/räkenskapsåret.
16. Valberedningens förslag till Friskis&Svettis Malmö styrelse
presenteras av Claes Håkansson.

Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

17. Årsmötet väljer styrelseledamöter enligt:
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Ordförande
Peter Gauffin, omval 1 år till årsmötet 2019
Styrelseledamöter, ordinarie
Jan Gruvstad, omval 2 år till årsmötet 2020
Göran Hellryd, omval 2 år till årsmötet 2020
Stefan Malmros, omval 2 år till årsmötet 2020
Suppleant
Charlotte Hanneroth, omval 1 år till årsmötet 2019
18. Som revisionsbolag för en tid av 1 år föreslås och väljs PwC.
19. Årsmötet fastställer valberedningens arbetsordning i enlighet med
styrelsens rekommendation.

Bilaga 8

20. Till ledamöter i valberedningen föreslås omval av den sittande.
Årsmötet väljer Claes Håkansson, som sammankallande i valberedningen, samt som
övriga ledamöter Maria Boström och Elin Andersson för en tid av 1 år.
21. Övriga frågor
Medlem tar upp den trängsel med väl fulla pass som ibland råder på Ön. SB svarar att
detta förmodligen nu är under kontroll i och med införandet av entrébiljetter.
Bodil Nilsson tar upp problem som finns med att kontakta F&S på telefon. SB svarar att
IT-systemet är ålderdomligt och att införandet av en modern IT-plattform planeras 2018.
Medlem tar upp problemet med att föreningen tappar ungdomar. Detta med anknytning
till motion 1. Det är viktigt att lyssna till vad som ligger i tiden för ungdomarna för att alla
verkligen ska känna sig välkomna.
Anders Ros tar upp att de Beslutsprotokoll som ska finnas på hemsidan, som följd av ett
beslut på årsmötet 2004, saknas sedan årsmötet 2017. PG svarar att styrelsen anser att
dessa protokoll inte är givande. Mötesordförande anser att ett eventuellt upphävande av
det tidigare beslutet ska tas som ett årsmötesbeslut i form av en proposition från
styrelsen på årsmötet 2019. Till dess gäller således beslutet från 2004.
Claes Håkansson vill få till protokollet fört ett tack till Sören Busk och medarbetare för
ett väl genomfört jobb under året.
22. Mötesordförande Mats Haeger tackar de deltagande på årsmötet för visat intresse samt
förklarar årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

Justeras

Anders Ros

Mats Haeger

Charlotte Hanneroth

Erika Berghult
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